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A continuació es faciliten les mesures especifiques per àrea/departament. En format 

tipus fitxa per facilitar tant la implantació com la comprovació de les mesures 

implantades. 

Aquestes mesures estan basades en les diverses guies i normatives relacionades amb la 

prevenció front l’exposició al COVID-19. 

 
Al personal treballador s’entregarà les mesures preventives, higièniques 

personals, normes bàsiques i organitzatives especifiques per cada lloc de treball 

en compliment del Art 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquestes 

seran complementades, si cal, amb els protocols i indicacions exposades en 

aquest Annex III del Protocol/pla de contenció 

 
 

 

ÍNDEX 

PROTOCOL: ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’UNA PERSONA AMB SÍMPTOMES ............ 3 

PROTOCOL: TREBALLADORS/ES .................................................................................. 8 

PROTOCOL ÀREA: EDUCA ...........................................................................................12 

MESURES ORGANITZATIVES MENJADOR I ACTIVITATS ............................................. 14 

ORGANITZACIÓ ESPAI MIGDIA ................................................................................. 18 

CUINA ..................................................................................................................... 20 

CARTELLERIA .......................................................................................................... 24 

CENTRE EN CONCRET  

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
Codi Edició Versió Data emissió Pàgina 

 05 05 31-08-2020 3/35 
 

Títol 

ANNEX III PROTOCOL PREVENCIÓ I CONTENCIÓ FRONT A L’EXPOSICIÓ AL NOU 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ESPECIFIC SERHS FOOD- EDUCA 

MESURES ESPECIFIQUES AREA 

 

PROTOCOL: ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’UNA 

PERSONA AMB SÍMPTOMES 
 

Què fer quan hi hagi sospita d’exposició al coronavirus? 

 
      Els símptomes del Coronavirus són semblants als de la Grip comuna: 
 

 Febre, tot i ser elevada, però que baixa després de prendre antitèrmics, com ara el 

paracetamol 
 Tos 

 Sensació de manca d’aire 

 Malestar general 

 Mucositat 

 Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura 

 Nàusees 

 Vòmits 

 Diarrea  

 Altres símptomes atípics com la odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolor toràcic o cefalees 
 

 

 Qualsevol persona que presenti símptomes, la primera actuació és 

col·locar una mascareta quirúrgica, per evitar el possible contagi a altres 

persones i procedir a l’aïllament fins valoració medica. 

 

 Avisar 061 o 112 ( fora de Catalunya) 
 

 

 Les persones responsables d’empresa, centre o àrea de treball han de comunicar al 

servei de prevenció tots els casos relacionats amb l’àmbit laboral: contacte 

BIRGIT HEUTS Tel: 677.927.717 

 

 Després l’empresa ha de procedir a realitzar la neteja i desinfecció de 
totes les zones i  superfícies amb les que ha estat en contacte aquesta 
persona. 
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ACTUACIÓ PER PART DEL/DE LA TREBALLADOR/A 
 

En cas de presentar símptomes: 

 

1.  Fora de l’àmbit laboral: 

 mantenir-se a casa i realitzar consulta sanitària corresponent (061/112). 

 Avisar el més aviat possible al superior jeràrquic directe de l'Empresa, per informar de 

la situació i justificar baixa mèdica en cas d’aïllament. 

  

2.  En horari  laboral: 

 Avisar el més aviat possible al superior jeràrquic directe de l'Empresa, per informar de 

la situació. 

 Col·locar la mascareta quirúrgica i prendre temperatura. A partir d’una temperatura 

de 37,5ºC i/o símptomes compatibles amb la COVID-19, procedir el més aviat 

possible a l’aïllament i realitzar consulta sanitària corresponent (112/061). Seguir les 

instruccions del servei sanitari. 

 

3. En cas de donar positiu en Coronavirus: 
 

 Avisar el més aviat possible al superior jeràrquic directe de l'Empresa, per informar 

de la situació i justificar baixa mèdica. 

 Seguir instruccions sanitàries. 

 El/La treballador/a haurà de comunicar a l'empresa, el nom de totes les persones amb les 

que ha estat en contacte en l’àmbit laboral 

 

4. Treballador que ha estat en contacte estret amb malalts: 
 

 NO podrà anar al seu centre de treball, encara que no tingui símptomes, per un espai 
d’almenys 14 dies. Durant aquest període ha de fer un seguiment per si apareixen signes de la 
malaltia. 

  

 L’aïllament de les persones treballadores sempre s’ha de justificar amb la baixa mèdica, les 
persones treballadores no poden decidir per si mateix quedar-se aïllades sense 
prescripció mèdica. 
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COMUNICACIÓ I MANEIG DE CONTACTES ESTRETS: 

Els contactes estrets es determinaran per part del servei sanitari/mèdic de salut 

pública i a l’àmbit laboral/empresa a través del servei de prevenció (Vigilància de 

salut). 

Es comunicarà a la Sra. BIRGIT HEUTS 677.927.717 i s’enviaran les següents dades del 
cas positiu i dels seus contactes estrets a bheuts@grupserhs.com: 
 

  Nom i Cognoms 

  DNI/NIE 

  Telèfon contacte 

  Mail de contacte 

  Si és possible dia últim contacte amb el cas positiu 

 
 
Definició contacte estret segons protocol Serveis de Prevenció. 
 

 Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor 

de 2 metres (ex. convivents, visites i altres tipus de contactes esporàdics: amics, 

companys feina, etc.), durant més de 15 minuts. 

 

Els contactes estrets s’identificaran de la següent forma: 
 

 El període a considerar serà des de 2 dies abans de l'inici de símptomes del cas fins al 

moment en què el cas és aïllat. 

 

 En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 2 
dies abans de la data de diagnòstic 
 
 

En el moment que s’identifiqui un cas sospitós, es comunicarà al servei de prevenció 

mancomunat. 

En quant el cas sospitós presenti un resultat positiu en la prova PCR o serologia, 

s’avisarà als contactes estrets perquè procedeixen immediatament a l’aïllament 

domiciliari i avisen al 061 o 112 

 

mailto:bheuts@grupserhs.com
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Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret 

d'un cas confirmat haurà de ser informada i s'iniciarà una vigilància activa o 

passiva, seguint els protocols establerts en cada comunitat autònoma. 

Els contactes estrets de casos confirmats realitzaran quarantena domiciliària 

durant 14 dies des la data d'últim contacte amb el cas. 

 
PREVENCIÓ DE CONTACTES ESTRETS A L’ÀMBIT LABORAL 
 

És important que als centres de treball es compleixin totes les mesures 

preventives i sobretot les mesures organitzatives per evitar qualsevol contacte 

estret entre persones treballadores i/o clients,: 

 

 organitzatives 

 higiene de les mans 

 portar les mascaretes 

 

Són importants per evitar que hi hagin casos que podrien acabar en brots i posant en 

perill la continuïtat de l’activitat laboral. 

 

Per vetllar per la salut i benestar del personal treballador i evitar el màxim possible 

una expansió i/o afectació de la productivitat de l'empresa es recomana i recorda les 

següents mesures preventives per fer front a la transmissió del Coronavirus 

SARS-2: 

 

 Evitar el màxim possible "contacte estret" amb companys de feina: distància a 
menys de 2m + de 15 min (per ex. anar a dinar junts, anar a fer un cafè junts o anar a 
fumar junts; etc.). 

 Mantenir en tot moment, sempre que sigui possible, les distàncies de seguretat 

d’1,5 -2m (sobretot en situacions on no sigui possible l'ús de mascaretes. Evitar tot 

tipus de reunió presencial i no compartir espais comuns sense mascareta. 

Extremar les normes higièniques personals, sempre que es comparteixin objectes, 

zones de  contactes freqüents, etc. s'han de rentar i/o desinfectar-se les mans (en 

cas de compartir vehicles, tot moment amb mascareta i extremar la desinfecció de les 

mans, etc.) 
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 Obligatori ús de mascareta en tots els espais públics i compartits amb altres 

persones. A la taula d'oficina en cas de no poder assegurar la distància de seguretat de 

1,5m. es recomana separar a les persones de les oficines en espais separats ( sales, 

despatxos, etc.) 

 Es demana col·laboració per part de tots i aplicar autoresponsabilitat: i en la 

mesura del possible, no compartir hores de dinar o prendre cafè quan no es pugui 

assegurar una distància de seguretat d’un mínim de 2m i que no sigui més de 15 minuts. 

 En cas de no poder evitar fumar, es recomana anar per separat o be 
complir més de 2m de distancia. 
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PROTOCOL: TREBALLADORS/ES  

 
PERSONES TREBALLADORES ESPECIALMENT SENSIBLES COVID-19 

 

Segons actualització del protocol dels Serveis de Prevenció, des de Vigilància de la Salut 

s’hauria d’avaluar a les persones que podrien ser especialment sensibles respecte al 

contagi del COVID-19. Segons el Ministeri de salut les persones vulnerables serien les 

que presentin les següents condicions (info 14/07/2020): 

 

 diabetis 

 malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió 

 malaltia pulmonar crònica 

 insuficiència renal crònica 

 malaltia hepàtica crònica severa 

 immunodeficiència 

 càncer en fase de tractament actiu 

 obesitat mòrbida (IMC>40) 

 embaràs 

 majors de 60 anys. 

 

La persona treballadora haurà de comunicar, en el seu cas, a l’empresa (superior 

jeràrquic) la seva condició de salut i facilitar o bé un informe mèdic o bé la prescripció 

de la medicació aprendre. El responsable del centre facilitarà un document “Declaració 

autoresponsable” a les persones treballadores de nova incorporació o reincorporació 

d’ERTO 

Las persona responsable comunicarà al servei de prevenció la presència de personal 

especialment sensible al departament i/o centre de treball, i des del servei de 

prevenció és coordinarà amb Vigilància de la salut la gestió per poder realitzar les 

avaluacions i recomanacions al respecte. Serà el servei de Vigilància de la salut el 

que valorarà si es considera al/la treballador/a com a especialment sensible. 

 
No podran incorporar-se als seus llocs de treball els/les següents 
treballadors/es: 
 

A.  Aquells/es que estiguin en aïllament domiciliari per diagnòstic de COVID-19 o 

que tinguin algun dels símptomes compatible amb la COVID-19. 
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B.  Aquells que, encara que no manifestin símptomes, estiguin en quarantena 
domiciliària per haver estat en contacte amb algú amb símptomes o a qui 
han diagnosticat COVID-19. 

 
 
Obligatori informació i formació COVID: 
 

- Que és la COVID 

- Que fer quan hi ha símptomes 

- Mesures higièniques i personals 

- Mesures organitzatives 

- Protocol del centre de treball 
 

 

L’establiment proporcionarà els EPIS adequats prèvia avaluació de riscos laborals en el 

context de la COVID-19. En cas que algun servei estigui subcontractat, l'establiment 

ha de supervisar que el personal compta amb els equips de protecció individual 

necessaris. 

 

 

Planificació dels Processos 

 

Cal planificar les tasques i processos de treball de tal manera que: 

 

- Es garanteixi la distància de seguretat establerta d’1,5-2m 

- La disposició dels llocs de treball, l'organització de la circulació de persones i la 

distribució d'espais (taules, mobiliari, passadissos, etc.), que el centre de treball ha 

d'adaptar si fos necessari. 

 

- Els torns s'han de planificar sempre que sigui possible de manera que es concentrin 

els mateixos empleats en els mateixos grups de torns.  

Igualment, si el personal necessita canviar-se de roba, s'ha d'habilitar un espai que 

permeti també assegurar aquesta distància interpersonal o establir l'aforament màxim 

dels vestidors de personal. 
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Mesures d’higiene personal 
 

Les persones treballadores tindran sempre a la seva disposició gels hidroalcohòlics o 

desinfectants amb activitat virucida per rentar-se les mans o, si no pot ser, aigua i sabó. 

 
 
El personal ha de: 
  

- Portar diàriament la roba de treball neta. 

 

- En cas d’utilitzar uniformes o roba de treball proporcionada per part de l’empresa, 

recordar que aquesta ha de ser d’ús exclusiu de treball (no es pot utilitzar fora de 

l’àmbit laboral per cap motiu). 

 

- Es recomana rentar la roba de treball (uniformitat o roba exclusiva d’ús al treball) cada 

dia a casa seva si és possible a 60º C ja que s'ha de procedir a una adequada desinfecció, 

d'acord amb els mètodes de rentat autoritzats per les autoritats sanitàries. 

 

- Quan es transporti la roba de treball, aquesta s'ha d'introduir en una bossa tancada. 
 
 

En cas de disposar d’uniformitat o roba de treball: 
 

- Si procedeix, disposar d’un espai perquè l'empleat pugui canviar-se de roba i calçat a     

l'arribar al CENTRE i a l'acabar el seu torn abans de sortir de la instal·lació. 

 

- Aquest espai ha de comptar amb armariets o, al menys, porta vestits o similar (bossa 

de plàstic, etc.) on els empleats deixin la seva roba. 

 

- Es recorda que l'uniforme i calçat només pot utilitzar-se en el lloc de treball. 
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Requisits específics per al personal de neteja 
 
- El personal de neteja ha d'utilitzar l'equip de protecció individual: 

mascareta higiènica /quirúrgica, guants d’un sol ús o reutilitzable que es 

desinfecti després de cada jornada i cada canvi de zona de neteja. 

 

Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es 

llençaran de forma segura, i es procedirà, posteriorment, a la rentada de mans.  

 

Cal llençar els guants (en cas d’un sol ús) i mascaretes després del seu ús, a la 

finalització de la seva vida útil i segons les instruccions del fabricant. 

 

És disposa de papereres amb tapa per al seu dipòsit i posterior gestió. En cas que 

els serveis descrits estiguin subcontractats, el centre supervisarà que el personal 

compta amb els equips de protecció individual necessaris i que actua sota els 

procediments establerts. 
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PROTOCOL ÀREA: EDUCA 
 

 

Pla sectorial restauració:  

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_a

utoprot eccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-

sectorials/Activitat- comercial-i-restauracio/2020_07_22-DEC-PLA-ACCIO-SECTOR-

RESTAURACIO.pdf 

  

Pla sectorial centres educatius 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_a

utoprot eccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-

sectorials/Centres- docents/20200703_Pla-escoles-2020-21_-Educacio-Salut_Portada.pdf 

 

Mesures extraordinàries pla escolar 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d

ocumentId= 879891&language=ca_ES 

 
 
INTRODUCCIÓ:  
 

Com afecta la COVID-19 als infants 

 

No hi ha dubte que els infants s’infecten pel nou coronavirus i que poden 

presentar la malaltia. No obstant això, s’ha pogut observar que sovint 

desenvolupen quadres lleus i, en molts casos, asimptomàtics de la COVID-19. 

Alguns estudis han revelat que la càrrega viral (quantitat de virus en sang) 

dels infants és significativament menor a la de les persones adultes 

(Ludvigsson J, 2020). Aquest fet és comú en els infants que tenen malalties 

cròniques de base, en els quals també s’han 

presenciat formes clíniques de més bon pronòstic en relació amb les d’altres 

franges d’edat. 

 
 
 
DIRECCIÓ ÀREA: MONTSE BAGÓ 
 
 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprot
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprot
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprot
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprot
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GRUP DE TREBALL GESTIÓ PLA ( llista Nom i Cognoms i lloc de treball)  
SERHS FOOD AREA S.L.: 

 (manager àrea) 

 (gerent/s de zona) 

 Comitè de seguretat i salut ( BCN, OVIEDO,ZARAGOSSA) 

 RRHH   

SABINA SANCHEZ (TECNICS SPM) 

 
 
GRUP DE TREBALL GESTIÓ PLA ( llista Nom i Cognoms i lloc de treball)  
SESMAR S.L.: 

 (manager àrea) 

 (gerent/s de zona) 

 RRHH 

SABINA SANCHEZ (TECNICS SPM) 

 
 
GRUP DE TREBALL GESTIÓ PLA ( llista Nom i Cognoms i lloc de treball)  
SACALMSER: 

 (manager àrea) 

 (gerent/s de zona) 

 RRHH 

SABINA SANCHEZ (TECNICS SPM) 

 

 

Es facilita Informació PRL i Covid-19 persones treballadores ART. 18 LPRL 31/95 

 

 

Es facilita Formació PRL i Covid-19 persones treballadores ART.19 LPRL31/95 

 

 

Si l’organització del centre ho permet, el menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del 
menjador 

escolar: Aplicar les mesures preventives establerts per el centre client 

 

 

Cal demanar el protocol COVID del centre de treball (client) i aplicar les mesures 
preventives (si procedeix) per el personal extern 
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MESURES ORGANITZATIVES MENJADOR I 
ACTIVITATS 

 

 

 
Grups de convivència i socialització molt estables 
 

 Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules (grups 

estables d’alumnes, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que 

l’integren). 

 El monitor pot portar varies grups estables de convivència sempre respectant les 

distancies de seguretat entre grups estables i aplicant les mesures preventives 

vigents (higiene i mascareta...) 

 Sempre si possible es manté una distancia de seguretat entre els membres dels grups, 

és permetran la distància interpersonal de al menys 1,5 metres, excepte en el cas de 

pertanyents a un mateix grup de convivència estable. S'assignaran llocs fixos, si possible, 

durant tot l'any per a l'alumnat. 

 Organitzar, si possible el menjador en espais separats per grups estables i aquest 

estan acompanyats per el seu monitor. 

 
 
Cal mantenir la separació (mínim 1.5 - 2m), sí possible , entre les taules de grups 
diferents. 
 
 
En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns 
dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. 

 
Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador . 

 

En cas d’habilitar espais alternatius per menjar per poder separar els diversos grups de 
convivència, 

l’espai alternatiu al menjador ha de ser, preferiblement, l’espai de referència ocupat pel 

grup estable. En aquest cas, cal netejar i ventilar l’aula abans i després de l’àpat. 

 

 

Aplicar les normes APPCC i garantir les condicions de seguretat alimentària per al 
trasllat i servei dels aliments. 
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En cas de fer ús del menjador per professorat i/o personal administratiu, etc. de 
l’escola: 

   
        - Respectar distancia de seguretat de 1,5-2m amb l’alumnat i entre adults. 

- Portar mascareta, llevat que estigui assegut a la taula. 

 

 
Els nens han de rentar-se les mans amb aigua i sabó: 
 

 Abans d’entrar al menjador ( abans dels àpats) 

 Després de sortir del menjador (després dels àpats) 

 Abans i després de anar al WC 

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 
 

 

Les persones treballadores s’han de rentar les mans amb aigua i sabó i/o desinfectat de 

mans amb gel hidroalcohòlic s’ha de dur a terme: 

 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels 
propis, 

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC, 

 Abans i després d’anar al WC, 

 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

  
 
MENJAR 
 

 El menjar s’ha de servir en plats individuals o safates individuals, evitant 
compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre 
de la taula). 

 L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta 
responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. 

 Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus 
parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de 
convivència. 

 En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la 
distància a la filera. 

 Senyalitzar a terra. 
  



  

 

 
Codi Edició Versió Data emissió Pàgina 

 05 05 31-08-2020 16/35 
 

Títol 

ANNEX III PROTOCOL PREVENCIÓ I CONTENCIÓ FRONT A L’EXPOSICIÓ AL NOU 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ESPECIFIC SERHS FOOD- EDUCA 

MESURES ESPECIFIQUES AREA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equips de protecció personal treballador: 

 El personal Monitor/ASL/Cuina ha de portar mascaretes higièniques/quirúrgiques en 

tot moment en la seva jornada laboral. 

 La mascareta es canvia a diari i en cas de que sigui reutilitzable es rentarà cada dia 

segons instruccions rebudes per part de l’empresa. 

 Es disposa de guants d’un sol ús per el cas d’haver que manipular objectes contaminats 

 Encasdesituacions especials (nens amb discapacitats, etc.) cal comunicar aquests casos 

al servei de prevenció per la seva valoració si es necessita equips de protecció especials. 

 En cas de donar menjar als nens, per evitar contagis per contacte estret, es 

recomana complementar la mascareta higiènica ambpantalles facials 

outilitzarmascaretes FFP2. La mascareta FFP2 s’hauria de canviar cada 8 hores 

d’utilització, llevat que es porti per sobre 

una mascareta higiènica o quirúrgica en aquest cas és podria utilitzar fins a 24 hores d’ús. 

 
 

ALUMNES AMB SÍMPTOMES 
 

En essència, davant d’un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 al centre educatiu: 

 

 S’ha de col·locar una mascareta (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec). 

 Se li ha de portar a un espai separat d'ús individual que marqui l’escola. 

 Avisar ala direcció del centre. El centre ha de contactar amb el servei territorial  

d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

 En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

 

Al menjador es col·loca mínim un dosificador amb desinfectant de mans (fora de l’abast dels nens) 

Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius, al menjador i altres zones comunes, explicant els 
passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 
ÚS DE MASCARETA PELS NENS 
 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula, 

segons normativa vigent. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen 

puntualment amb altres grups estables. La mascareta serà obligatòria a partir dels 6 anys. 
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 Aquest protocol s’adaptarà en tot moment el vigent del centre docent. 

 

 En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 
 
MANEIG DE CONTACTES EN CAS DE ALUMNE POSITIU 

Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable - tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 

quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el 

cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial 

per a aquest grup. 

 
En cas de que hi ha un cas positiu en l’alumnat, s’ha d’avisar al servei de prevenció per 
identificar possibles contactes estrets del personal treballador. 

 

És necessari ventilar al menjador i altres sales d’interior on es realitzen activitats amb els 

nens, com a mínim, abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el 

dia durant, almenys, 5-10 minuts cada vegada. 

Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant els àpats. 

 
NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material- divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-

humana.pdf 

 

 Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de 

les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules i cadires del menjador s’han de 

netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

 També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la 

seva utilització. 

 Cal aplicar ho establert al pla APPCC 
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ACTIVITATS 
 

 Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 

motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles 

activitats puguin fer-se a l’aire lliure amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup 

estable. Es obligatori el ús de mascareta a partir de 6 anys a tot el centre escolar. 

 També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a 

un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. 

 Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal 

garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 

 
 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Es disposa de contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal per poder llençar els 
mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria. 
 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ ESPAI MIGDIA 
CENTRE EN CONCRET: COL·LEGI SANT JOSEP 

  
 

 
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 
l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais 
habilitats a tal efecte.  
 
El menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar.  
En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos 
grups estables.  
Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules.  
Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.  
En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar dues cadires 
buides entre ells per garantir la distància.  
 
 
Hi haurà dues portes per a entrar al menjador: Una per a Primària i un altra per a Infantil.  
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Els alumnes d'Educació Infantil i Cicle Inicial hi hauran d'anar al menjador desprès d'haver anar al 
WC i haver-se rentar les mans.  
 
El monitor de menjador portarà els alumnes d'Ed. Infantil i les tutores de 1r i 2n portaran els 
alumnes al menjador amb la distància reglamentària.  
 
És garanteix  el rentat de mans abans i després de l’àpat.  
 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 
setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).  
 
L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui 
la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  
 
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de 
menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat 
de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres 
entre els adults i amb l’alumnat.  
 
El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta 
en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat.  
 
Els alumnes si utilitzen jocs han de rentar-se les mans abans i desprès de jugar i després de cada 
ús de material, aquest s’ha de desinfectar. 
 
També es podran utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup 
estable.  
 
Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal la 
separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la 
sortida dels infants dels diferents grups.  
 
També cal la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 
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CUINA-VARIS  
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-la-
transmissio-de-COVID-19/Recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-restauracio.pdf 

 

En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre 
oberta per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador. 

 

 

Aplicar les normes APPCC 

 
 
Portar mascareta higiènica/quirúrgica durant la Jornada laboral 
 
 
Imprescindible utilitzar mascareta, i especialment en la manipulació d’aliments a punt 
pel consum (els que ja no patiran un tractament tèrmic superior als 65ºC o altres tractaments 
que eliminin el virus), en els processos d’aplatat o envasat i del servei. 

 

Abans de començar cada servei és realitzar una neteja i desinfecció general de les superfícies 

de treball. 

A l'acabar la jornada, és realitza una neteja d'eines i equips de treball amb els productes 
autoritzats i establerts al APPCC. (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) 

Es recomana separar les zones dels diferents treballadors/es mitjançant marques al terra o 
altres mesures similars. 
Garantir la correcta ventilació dels espais (sala, cuina…) ventilar la cuina i sales entre cada torn  i/o cada 
2 hores si no es fan torns 

ESPAI CANTINA ALS INSTITUTS  
 

 Es organitza els espais perquè les persones puguin mantenir les distancies de seguretat 

de 1,5m entre taules i en seu cas a l’hora de recollir el menjar en bufet o en barra. 

 Les persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups 
de convivència estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres. 
 

És obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina 

 

Les persones han de portar la mascareta en quan no estiguin separats d’altres persones, 
excepte assegut a la taula i amb el grup de convivència estable. 

 

http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-COVID-19/Recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-restauracio.pdf
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-COVID-19/Recomanacions-dhigiene-per-al-sector-de-la-restauracio.pdf
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En tots els llocs de treball s’han de portar mascareta quirúrgica/higiènica.  

En tot cas evitar contacte estret (distancia menys de 2 m + de 15 minuts) amb qualsevol 

persona que no porti mascareta. En cas de no poder evitar contacte estret s’ha de 

comunicar al Servei de prevenció mancomunat 

 

CIRCULACIÓ PER EL CENTRE   
 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable. 
Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 
metres i portar mascareta. 
 
Ascensors 

S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el 

seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

 

TRANSPORT ESCOLAR 

 
Equips de protecció personal treballador: 
 

 El personal del transport escolar ha de portar mascaretes higièniques/quirúrgiques 

en tot moment en la seva jornada laboral. 
 La mascareta es canvia a diari i en cas de que sigui reutilitzable es rentarà cada dia 

segons instruccions rebudes per part de l’empresa. 

 Es disposa de guants d’un sol ús per el cas d’haver que manipular objectes contaminats 

 En cas de situacions especials  (nens amb discapacitats, etc.) cal comunicar aquests 

casos al servei de prevenció per la seva valoració si es necessita equips de protecció 

especials. 

 
 
Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat 
dels seients. 
Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els 
usuaris. 
 

 

Els infants (>5anys) i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta quirúrgica o 

higiènica col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està 

contraindicada o exempts per edat. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte fins 

que arribin a l’aula. 

Per nens de 3-5 anys seria recomanable portar la mascareta però no serà obligatori. 
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A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és molt 
important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es 
portin posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït. 

 

PLA NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

 Es aplica el pla APPCC establert per part del departament de qualitat de l’empresa. 
 

NETEJA I DESINFECCIÓ LAVABOS (PERSONAL) 
 

 Es disposa de sabó de mans i de paper per assecar i solució desinfectant dels mans. 

 s'han de netejar tantes vegades com sigui necessari 

 S’ha de procedir a la descàrrega de l’aigua en els inodors amb la tapa tancada. (Posar 

cartell informatiu) 

 Cal revisar que els sifons dels inodors, de les piques i el desguàs del terra 

estiguin plens d’aigua 

 Es procura una bona ventilació!. Durant la jornada laboral 
 

RECEPCIÓ I EMMAGATZEMATGE DE MATÈRIES 

PRIMERES 
 
És garanteix el compliment del que disposa el pla APPCC facilitat per el departament de 
qualitat de l’empresa. 

 

El personal de repartiment, que hauria de complir el seu propi protocol de prevenció i 
higiene, no ha de superar l’àrea de recepció, i s'ha de supervisar el compliment de la 
legislació de protecció que li sigui d’aplicació 

 
 

CONDICIONS DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ DELS 

ESTABLIMENTS 
 

 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-
ncov/material- divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf 
 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-%20divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-%20divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
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Cal ventilar els espais amb la freqüència adequada. Es recomana ventilar els espais com a 

mínim 3 vegades al dia 10 minuts lavabos, vestuaris, cuina, oficines, sales, etc.) 

Ventilació de les aules i altres espais 

Els espais han de ventilar de manera freqüent i amb una durada de, al menys, 10 minuts cada 

vegada. Les aules i altres espais ocupats durant el dia han ventilar sempre que sigui 

possible (abans de l'arribada de l'alumnat, durant els descansos i per la tarda, mentre 

s'efectua la neteja, per exemple) 

Menjador: Les portes es mantindran sempre obertes per evitar punts de contacte, amb 
excepció de les portes tallafocs, que han de romandre sempre tancades. Aquesta indicació 
es refereix a totes les portes que afectin el trànsit i l'estada del alumnat durant l'horari 
complet d'aquest servei i no només a les relacionades amb el servei de menjar. 
 

En la mesura que sigui possible també es recomana: 

- Es realitza una ventilació natural (regular), obrir portes i finestres tantes hores com 

sigui possible, preferentment des d’una hora abans de l’obertura i fins almenys una 

hora després del tancament. 

Prioritzar la ventilació amb aire exterior sobre el confort i l’eficiència energètica. 
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Cartelleria informativa per penjar als centres 
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